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1. Inleiding 

Voor u ligt het Jaarplan 2021 van de vereniging Dorpsbelangen Hoogland. Dit jaarplan concretiseert de 
doelstellingen van de VDH zoals verwoord in de statuten van de Vereniging:  

De vereniging stelt zich ten doel:  

a.  het in stand houden van de identiteit van het dorp Hoogland en het karakteriseren van de 
 dorpsgemeenschap Hoogland; 
b.  het verbeteren van het woon- en leefklimaat, het milieu en de ruimtelijke ordening in en 
 rondom Hoogland, via het onderhouden van contacten met vooral de plaatselijke en  provinciale 
 (semi)-overheden en het zo nodig aantekenen van bezwaar tegen besluiten op  die terreinen van 
 overheden; 
c.  het introduceren, het stimuleren en het coördineren van activiteiten door burgers dan wel 
 organisaties ondernomen, die hetzelfde doel nastreven zowel individueel als in 
 groepsverband; 
d.  het samenwerken met andere verenigingen of andere organisaties die hetzelfde doel als de 
 vereniging nastreven. 
e.  het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 
 verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
 
Daarnaast volgt dit jaarplan het visiedocument : “Advies Bestuurlijke vernieuwing VDH” uit 2012. 
In dit document wordt geadviseerd om te komen tot een aantal commissies die op verschillend terrein 
bovenstaande doelstellingen moeten realiseren. In 2013 zijn door het bestuur een aantal commissies 
ingesteld die elk op hun eigen terrein actief zijn. Het zijn deze commissies die in navolgende hoofdstukken 
hun plannen ontvouwen. 
 
 

 
1.1.  Leeswijzer 

 In de hoofdstukken 2 t/m 5 worden per commissie een overzicht gegeven van de  
 thema’s, doelstellingen en de te volgen actielijn.  

  



Versie 1.0 
 

2.  De Commissie Ruimtelijke Ordening en Wonen 
 

2.1.   Hoogland- West 
De commissie wil met alle Hooglanders een publiek debat opzetten over de invulling van het 
omgevingsplan Hoogland. De commissie vindt dat ook Hoogland-West hierbij betrokken moet 
worden 

 
2.2.  Bouwhoogte 

We blijven waakzaam op de bouwhoogte in Hoogland. In het bestemmingsplan Hoogland is deze 
vastgelegd. Er worden uitzonderingen gemaakt. In dat geval wil de VDH dat op die situatie 
 beoordelen en eventueel in verzet te komen. 

2.3. Park Schothorst 
De VDH is tegen bebouwing van Park Schothorst en zal de belangengroep Behoud park Schothorst 
steunen. 

 

2.4. Gebied rond Sportlaan/Zevenhuizerstraat 
 We zijn in gesprek met de VV Hoogland en de Tennisvereniging Hoogland over: 
 - nieuwbouw of renovatie Zwembad Hoogland 
 - het parkeerprobleem  
 - woningbouw gymzaal Zevenhuizerstraat/Sportlaan  
 Omdat met name er veranderingen gaan plaatsvinden rond het zwembad, wil de VDH dat voor het 
 hele gebied rond de Sportlaan een integraal plan komt 
 

3.  Verkeerscommissie Hoogland  

3.1  Inleiding 

Een belangrijk uitgangspunt voor de verkeerscommissie is om het dorpse karakter van Hoogland te bewaren, 
met aandacht voor leefbaarheid en veiligheid. Verkeersveiligheid is een belangrijk thema in Hoogland.  

Het jaarplan van de commissie is een uitgebreid document. Daarom is het apart te downloaden 

 

 

4. De Commissie Welzijn en Cultuur   

4.1 De belangrijkste opgave voor de commissie Welzijn is het uitwerken van het plan ‘Straatmaatjes” 
 Elders op de website vindt u daar meer informatie over. 

4.2 Het tweede grote project voor de commissie is het uitrollen van het project AWB AutoMaatje. Na 
 een succesvol begin in Hoogland en Kastten broek is daar afgelopen jaar Nieuwland bijgekomen. 
 Inmiddels komen er aanvragen uit heel Amersfoort. De commissie is actief bezig om in alle wijken 
 van Amersfoort chauffeurs te werven en potentiële deelnemers te informeren. 
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5. De Commissie Communicatie, PR en ledenwerving 

5.1  De Nieuwsbrief 
In 2021 zal er één papieren nieuwsbrief verschijnen: in maart 2021. Daarnaast komt er een paar 
digitale nieuwsbrieven per jaar. 

5.2 De website en Nieuwe media (Facebook en Twitter) 
 In de loop van 2021 lanceren we een nieuwe website. De website krijgt een iets andere vormgeving, 
 maar zal vooral zo ingericht worden dat nieuwsberichten een belangrijke functie krijgen.  
 
5.3 4-mei viering 

Hoewel de 4-mei viering nu niet direct een communicatie of PR-activiteit is, is deze viering toch 
ondergebracht bij deze commissie. Het bestuur van de VDH vindt het belangrijk dat wij als 
vereniging actief betrokken zijn bij deze viering. Eén van de leden van deze commissie heeft dan ook 
plaats in de voorbereidingscommissie van de 4-mei viering en daarnaast leggen wij als vereniging 
een krans bij het monument.  

5.4 Representatie 
Het bestuur vindt het belangrijk om aanwezig te zijn en zichtbaar te zijn. Daarom geven we acte de 
préséance zoals op de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Amersfoort, zijn we op uitnodiging 
aanwezig op het Dorpsfeest. Daarnaast maken we deel uit van de Commissie Buurtbudget en is er 
een vertegenwoordiging in het bestuur van de Stichting Kapel van Coelhorst. 
 

5.5 De VDH en de politiek 
De vereniging Dorpsbelangen Hoogland is geen politieke partij, maar een   
 belangenvereniging. Heel vaak echter moeten we reageren op zaken die Hoogland  
 aangaat door de politiek te mobiliseren.  We onderhouden daarom goede contacten met diverse 
politieke partijen. In 2019 hebben we het college van B&W op bezoek gehad. In 2021 staat een 
opnieuw een overleg met de dorpswethouder en de gebiedsmanager op het programma 
 

5.6 Rondetafelgesprekken 
In het afgelopen jaar hebben we voor de derde keer zogenaamde rondetafelgesprekken 
 gehouden. Aan vier thema-tafels konden leden samen met het bestuur zich uitspreken over zaken 
die hen bezighielden. Deze avond vormt een belangrijke input voor dit jaarplan. Ook in 2021 willen 
we – in het najaar – weer zo’n avond organiseren. De onderwerpen die door de leden als belangrijk 
worden benoemd, nemen we dan weer mee in de plannen voor 2022.  

5.7 Ledenwerfacties 

5.7.1. Huis-aan-huis brieven 
In 2018 hebben we een begin gemaakt om bij een aantal straten huis-aan-huisbrieven te 
 bezorgen om de VDH te introduceren met een folder en een brief. Dat heeft meer dan veertig 
 nieuwe leden opgeleverd. Een zeer effectieve manier van ledenwerving dus. We gaan in 2021  door 
met het bezorgen van deze brieven in straten waar we dat nog niet eerder gedaan hebben. 

 


